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 VAN HET BESTUUR 
 
Op kamp met de hele vereniging? 
 
Na een zeer geslaagd kamp is het al weer tijd om vooruit te kijken, een kamphuis moet ongeveer een 
jaar van tevoren worden vastgelegd.  
In 1993 en 1995 zijn we twee keer met de hele vereniging op kamp geweest. Dat heeft toen bij mij een 
onuitwisbare indruk gemaakt, de thema’s waren Olympische Spelen en Het Wilde Westen, met sheriff 
Erwin Huisman en een dia serie over de ‘beroving’ van de Maaslandse Rabobank was de inleiding van 
de Bonte Avond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toen we eind 2009 nadachten of we dit misschien weer wilde organiseren twijfelden we geen moment. 
In mei 2010 beleefden zo’n 180 ODO-ers (leden, ouders, betrokkenen) een Fabelachtig kamp en in 
2015 waren dat er zo’n 140.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dia_(fotografie)
https://www.flickr.com/photos/odomaasland/sets/72157634142725266
https://www.flickr.com/photos/odomaasland/albums/72157653548338611
https://www.flickr.com/photos/odomaasland/albums/72157653548338611
http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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In 2020 bestaat ODO 70 jaar en dan ga je je ook weer afvragen of we de traditie van om de vijf jaar met 
de hele vereniging  moeten voortzetten. Een kamp voor de hele vereniging is wel flink uitdagender dan 
een ‘gewoon’ kamp, meer monden die gevoed moeten worden, beperkt aanbod kamphuizen, parallelle 
programma’s voor leeftijdsgroepen, kampleiding die ook kampdeelnemers zijn en de zorg om de 
allerjongsten is intensiever. Dan denk je eerst waar beginnen we aan. 
Maar in de kampleiding van dit jaar is toch wel weer voorzichtig enthousiasme ontstaan om er weer voor 
te gaan. Als hoofdleiding 2010 kan ik zeggen dat het één van de gaafste projecten is die ik bij ODO heb 
gedaan, dus ik deel het enthousiasme. Afgelopen donderdag hebben we op de bestuursvergadering 
besloten de haalbaarheid te gaan onderzoeken, met name een geschikt kamphuis is een cruciale factor. 
De kampeerboerderij in Epe is volgend jaar niet beschikbaar, dus het kamp met de hele vereniging gaat 
sowieso een nieuwe locatie krijgen na 4 keer in Epe. Simon Hanemaaijer heeft zich inmiddels 
aangemeld voor een kernteam dat de haalbaarheid op z’n minst gaat onderzoeken, maar liefst ook van 
de grond ziet te krijgen. Mooi die energie  ik heb er nu al zin ;) Mocht je ideeën hebben of mee willen 
denken, schroom niet contact op te nemen.  
 

http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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Verder nog 2 mededelingen.  
 
Erna Fisher – coach van A1 – verlaat aan het eind van het seizoen ODO en gaat aan de slag bij de 
junioren in De Lier. De twee periode van Erna bij ODO kunnen we kenmerken door haar gedrevenheid, 
naast haar korfbaltechnische functie was ze ook regelmatig als barmedewerker bij ODO te vinden. Erna, 
maak het seizoen mooi af, en veel succes in De Lier.  
 
Gisteren was het een hele mooie dag om korfbal gade te slaan, vanaf het terras of vanaf de 
‘middenbaan’ waar gemakkelijk tegelijkertijd ODO 2 als ODO B1 te kijken. Het verzoek van Kees is om 
de blauwe plastic terrasstoelen te gebruiken op het terras, en de ‘oude’ lichtblauwe kantinestoelen (met 
stalen frame) op de middenbaan (bij de dugouts). De stoelen uit de kantine mogen uiteraard niet naar 
buiten.  
 
Groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
 

JARIGEN 
 
Namens ODO: alle jarigen een hele fijne verjaardag toegewenst. 
 

12 mei Laura Pooet 
Tess van de Berg 
 

14 mei Emy Vijverberg 

  Noah Sprong 

17 mei Jaap van Vliet 

  Jeroen de Vos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.verboonmaasland.nl/
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Zaterdag 18 Mei a.s. verzorgen we na de wedstrijd van ODO 1, weer een heerlijke maaltijd bij 

ODO.  

Schrijf je nu in voor een een overheerlijk KIP DÖNER menu à 7,50 p.p.  ( broodje kip döner, salade, 
patat en koffie / thee met een chocolaaatje toe. Voor de kinderen van de basisschool is er een 
kindermenu à 2,50 p.p.  ( patat, snack en ijsje). 
De vijfde persoon uit een gezin eet gezellig gratis mee. 

De kinderen zullen rond 17.30 uur eten en de overige vanaf ongeveer 18.00 uur. Zorg dus dat je op tijd 
bent!!! 

De inschrijving is mogelijk tot donderdag 16 Mei a.s. Je kan inschrijven en betalen via de link 

op de website. 

Rob, Marlize & Pien 

etenbijODO@gmail.com 

 

 

mailto:etenbijODO@gmail.com
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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Team van de Week : Alle kinderen van de E! 
 
Zaterdag 18 mei speelt ODO 1 thuis tegen ZKC. Dit belooft een leuke wedstrijd te worden, want ODO 
staat 3 punten boven ZKC. Hierbij kunnen ze de hulp en aanmoediging van alle supporters én het Team 
van de Week weer hard gebruiken. Degene die ODO 1 op 18 mei zo hard mogelijk mogen aanmoedigen 
zijn alle kinderen van de E! De wedstrijd start om 16:00, dus als jullie om 15:30 aanwezig zijn hebben 
jullie nog alle tijd om je te laten schminken en voor te bereiden! 
 
Daarnaast zijn er ook weer lootjes getrokken voor de PUPIL van de week! Aankomende week is dat .. : 
 
Robin van der Hoeven uit de E5 !! 

 
Gefeliciteerd! Jij zal komende zaterdag tijdens de wedstrijd van ODO 1 extra in het zonnetje gezet 
worden. Alvast heel veel plezier allemaal en namens ODO 1 bedankt! 

UITSLAGEN 
 

ODO 1 - Dijkvogels 1 19-11 

ODO 2 - Pernix 3 17-10 

ODO 3 - Dijkvogels 2 18-11 

DES (D) 8 - ODO 5 7-9 

ODO A1 - Dijkvogels A1 7-10 

ONDO (G) A3 - ODO A2 3-7 

ODO B1 - Fortuna/Delta Logistiek B2 13-12 

ODO B2 - Phoenix B1 9-6 

ODO C1 - Fortuna/Delta Logistiek C4 6-2 

Maassluis C3 - ODO C2 6-4 

Kinderdijk D1 - ODO D1 18-9 

Excelsior (D) D3 - ODO D2 1-5 

ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek E1 10-11 

ODO E2 - Weidevogels E1 16-6 

Excelsior (D) E3 - ODO E3 7-3 

Avanti/Flexcom E5 - ODO E4 5-11 

ODO E5 - Phoenix E7 1-3 

ODO F1 - Fortuna/Delta Logistiek F1 12-12 

Fortuna/Delta Logistiek F2 - ODO F2 15-9 

Avanti/Flexcom F2 - ODO F3 11-3 

ODO F4 - Fiks F2 2-3 

http://www.biesheuvelsport.nl/
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Oefenwedstrijden 31 augustus 2019 / beschikbaarheid selectie / Hometown 
 
Het duurt nog even, maar we zijn al bezig met het regelen van de oefenwedstrijden voor het begin van 
volgend seizoen. Omdat op 31 augustus het Hometown Festival is, hebben we besloten om op die dag 
voor de selectie geen oefenwedstrijden in te plannen, zodat iedereen die wil daarbij aanwezig kan zijn. 
Wel zijn er die dag diverse oefenwedstrijden/toernooien voor de jeugdteams, waar uiteraard coaches en 
scheidsrechters nodig zijn, deze zullen voornamelijk in de ochtend plaatsvinden. We gaan er vanuit dat 
dat geen probleem zal zijn in combinatie met Hometown en vragen hierbij dan ook jullie medewerking. 
Namens de TC, Helen 
 

TECHNISCHE ZAKEN 
 

 
 

Bardiensten 2
e
 helft veld 2019 

De onderstreepte personen halen de kas op bij fam. Poot  
 
Voor  het schoon en netjes afsluiten van de kantine zijn de laatst trainende teams verantwoordelijk: 

 
Dit betekent; 
-  de vaat wegwerken. 
-  controleren of de tafels schoon zijn. 
-  goed afsluiten van de kantine. 
-  op trainingsavonden de kas en sleutels weg brengen naar fam. Poot. 
-  op zaterdag kas en sleutels naar fam de Winter. 

 
Als je geen bardienst kan doen regel je zelf een ander! 
Laat dit wel weten via een mailtje naar: bardienst@odomaasland.nl   Ria Goedendorp 

 
 
 

Datum Tijd Bezetting Opmerking 

Week 20    

woensdag 15 mei 19:30 - 21:30 Bart de Vos  

zaterdag 18 mei 09:30 - 12:30 Sam van Buuren, Nina Stolk, Wendy de Bruijn  

 12:30 - 15:00 Margot Suijker, Olga Slot, Monique van der 
Meijs 

 

 15:00 - 17:30 Bram van Vliet, Koen Makkinga, Nathan 
Voogt, Jannes van der Vaart 

 

 17:30 - 20:30 Joyce van Gastel, Gysa Vliegenthart, Bram 
van Leeuwen, Wouter van Leeuwen, Femke 
Kroes, Marlize van Nierop, Laura Poot 

marlize komt later ivm wedstrijd odo 4 

mailto:bardienst@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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Week 21    

zaterdag 25 mei 09:30 - 12:30 Maud Regout, Marja van der Wel, Thea Kroes  

 12:30 - 15:00 Daphne Kroes, Marieke Hoekveen, Daniëlle 
Stolk, Ruth vd Berg 

 

 15:00 - 17:30 Rienke Warnaar, Nora Bolderheij  

Week 22    

zaterdag 1 juni 09:30 - 12:30 Niels Haring, Joris de Bruijn, Rob Scholtes, 
Laura vd Vaart 

 

 12:30 - 15:30 Karla Vijverberg, Aafke v.d. Gaag  

Week 23    

woensdag 5 juni 19:30 - 21:30 Wouter Goedendorp  

Week 24    

zaterdag 15 juni 09:30 - 12:30 Twan van der Meijs, Petra Oosterlee, Iris 
Geerse, Sanneke Gorrisen 

 

 12:30 - 15:00 Vera Poot, Petra de Bruijn, Alise Vreugdenhil, 
Emma Scheffers, Suzan Valk, Margot Suijker 

 

 15:00 - 17:30 Sam Zeebregts, Marit Geerse, Pepijn v.d. 
Hout, Joyce van Gastel, Marije van Dijk, Thijs 
Ramakers 

 

 17:30 - 20:30 Daphne Wierda, Iris Geerse, Aron van Zielst, 
Isa Vreugdenhil, Noor Bierkens, Martijn van 
Vliet, Rick Vermeer, Ilse Alsemgeest, Kim van 
den Berg 

 

 19:30 - 22:00 Mark Zegwaard, Jenny van Barneveldt, 
Cynthia Suijker, Nikki van der Hak, Lennart 
Moerman, Willem van Vliet, Martijn Moerman 

 

 

 

SENIOREN & JUNIOREN 

 

Mooie zaterdag …. 
Niet alleen omdat het zonnetje lekker scheen, maar ook omdat alle senioren teams en A2 hun wedstrijd 
wisten te winnen. Woensdag speelt ODO 4 een inhaalwedstrijd en zaterdag kunnen alle teams weer aan 
de bak. 
 
Succes allemaal!! 
 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 
 
 
 

mailto:senioren@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
http://www.nexans.nl/
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Wedstrijdprogramma woensdag 15 mei 

  

10480 ODO 4 - Refleks 4 Aanvang 20:00 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko Aanwezig 19:15 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien M Scheidsrechter Erik 

Reserves Karin Veld 1K40 

Afwezig Rob H 

  

 
 
 
 
 
 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 18 mei 

  

18748 ODO 1 - ZKC 31 1 Aanvang 16:00 

Coach Rob B Aanwezig 15:00 

Heren Lennart M, Mark Z, Willem V, Wouter G Veld 1K40 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Nikki H 

  

13551 ODO 2 - Futura 2 Aanvang 14:30 

Coach Lennart L Aanwezig 13:30 

Heren Aron Z, Martijn M, Martijn V, Rick, Twan M Veld 1K40 

Dames Daphne W, Ilse A, Iris G, Isa , Kim B, Noor B 

  

13537 ODO 3 - Valto 4 Aanvang 13:00 

Heren Bart M, Bram V, Jaap V, Jannes, Kees P, Thijs R, Tim P Aanwezig 12:00 

Dames Celine, Janny, Joyce G, Marije Scheidsrechter Erik 

Reserves Margot de W Veld 2a1K40 

Afwezig Xavienne 

  

12955 Valto 5 - ODO 4 Aanvang 16:25 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Rob H, Simon, Teko Vertrek 15:30 

Dames Barbara H, Jakomijn, Marlize, Pien M Chauffeurs Hans, Rob H, Pien M 

Reserves Marieke Veld 2K40 

 
Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier 

  

http://www.ey.com/NL/NL
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61235 

 
Weidevogels 5 - ODO 5 

 
Aanvang 

 
12:30 

Coach Bram V Vertrek 11:10 

Heren Bram L, Jeroen, Koen, Nathan, Wouter L Chauffeurs Bram L, Wouter L, Koen 

Dames Eline , Maud R, Suzan , Vera Veld 2aK40 

Afwezig Bart V, Emy , Emma S 
Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8,  
2665 HP Bleiswijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

15309 ODO A1 - Excelsior (D) A1 Aanvang 13:00 

Coach Rick, Erna Aanwezig 12:00 

Heren Jelle, Joris, Niels H, Pepijn H ? Scheidsrechter Marc 

Dames Daniëlle, Daphne K, Gysa, Jaline, Marieke Veld 1K40 

Reserves Cas, Liza, Twan R 

Afwezig Jim 

  

59930 HKV/Ons Eibernest A3 - ODO A2 Aanvang 14:15 

Coach Bianca, Jacco Vertrek 13:00 

Heren Dustin, Gijs, Lex, Tjerk D Chauffeurs Laura P, Lex, Dustin 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Laura P, Nicolette, Nina S Veld 2aK40 

 
Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage 

  

 
 

Van de Technische commissie - volgend seizoen....! 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer van start gegaan.  
ODO moet voor 27 mei aangeven met hoeveel teams en op welk niveau we komende seizoen op het 
veld en in de zaal aan de competitie wil deelnemen.  
 
Wij hopen uiteraard dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging 
en daarom ook volgend seizoen lid blijven! 
Degenen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen, worden vriendelijk doch dringend 
verzocht om dit z.s.m. te doen (zodat we er bij het opgeven van de teams al rekening mee kunnen 
houden).  
Opzeggingen kunnen worden gericht aan secretaris@odomaasland.nl.  
De uiterste datum van opzegging bij ODO is 1 juni. In verband met de opgave van het aantal teams aan 
de bond verzoeken we je vóór 20 mei op te zeggen.  
Indien je na 1 juni nog opzegt, hou er dan rekening mee dat je toch de contributie voor het nieuwe 
seizoen verschuldigd bent.  
 

mailto:secretaris@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Als je erover twijfelt of je nog wilt blijven spelen volgend jaar, of vragen/verzoeken hebt m.b.t. de nieuwe 
teamindelingen of andere zaken aan ons kwijt wilt, stellen wij het op prijs als je z.s.m. contact opneemt 
de Technische Cie., in dit geval Helen Vermeer en/of Rob vd Hak.  
 
De meeste senioren en junioren spelers hebben al wat kenbaar gemaakt in antwoord op de door ons 
onlangs toegezonden email m.b.t. plannen voor volgend seizoen. De door hen aangevraagde 
gesprekken zullen worden ingepland zodra er wat meer kaders voor de opstellingen bekend zijn. 
 
Namens de Technische Cie., 
Helen Vermeer ws_sen@odomaasland.nl 
Rob van der Hak robvanderhak@yahoo.com 
 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 

ODO 1 - Dijkvogels 1 (19-11) 

Afgelopen zaterdag stond de derby tegen Dijkvogels op het programma. Voor deze wedstrijd liet ODO 2 
zien wat ze kunnen, door te winnen van Pernix met 17-10. Na de warming up en het inschieten startte 
de wedstrijd. Met verzorgd korfbal, goede aanvallen en veel inzet probeerde ODO direct de voorsprong 
te pakken. Maar in de beginfase wist Dijkvogels toch nog een beetje aan te haken. ODO pakte wel de 1-
0 voorspring door een doelpunt van Willem, maar Dijkvogels maakte al snel gelijk. Zo gebeurde dit ook 
bij de 2-1 en 2-2. Tot 4-3 wist Dijkvogels nog bij te blijven, maar daarna bleek wel dat ODO een maatje 
te groot was. In de eerste helft werd met goed fris aanvalsspel een ruime voorsprong gepakt. We bleven 
door scoren en ook verdedigend hadden we ook de controle. Helemaal lekker dat Willem en Nikki in de 
laatste minuut voor rust beide het gat van de korf weer wisten te vinden en daarmee hadden we een 
flink gat te pakken. De ruststand was 13-5. In de rust pepten we elkaar weer op om ook de tweede helft 
door te gaan en niet te verslappen. Begin tweede helft pakten we dit weer goed op en bouwde we de 
voorsprong uit, door onder andere mooie goals van Wouter. Helaas wisten we de korf aan het einde van 
de tweede helft minder makkelijk te vinden. We bleven wel vechten voor iedere bal en ook verdedigend 
bleven we veel druk geven. Toch wist de Dijk helaas wel iets dichterbij te komen. Maar het 
krachtsverschil was te groot om echt heel dichtbij te komen. Een goede overwinning van 19-11 was het 
resultaat! Lekker dat we totaal 4 punten met de selectie in Maasland houden en dat we er weer lekker in 
zitten met zijn allen. Nu doorpakken! Komende zaterdag om 16.00 weer thuis tegen ZKC! Supporters en 
vooral ook Team van de Week D1 & D2 bedankt voor jullie support! Mark 

 

mailto:robvanderhak@yahoo.com
http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Afgelopen zaterdag wer er met een lekker zonnetje, maar een straf windje gespeel. B1,B2 en C1 
speelden thuis en konden de punten in Maasland houden.  De andere teams speelden uit. C2 en D1 
hebben helaas verloren, volgende keer beter. D2 heeft gewonnen met 1-5 en zag de beloning van het 
trainen goed gedaan D2 ga zo door.  Komende zaterdag weer volle bak. Een aantal spelers is op 
afwezig i.v.m. uitwisseling, dus kijk even of je mag invallen. Iedereen weer veel succes!! 

Voor eventuele afmeldingen het bekende e-mailadres. Na donderdag alleen afmelding bij blessure etc.  
aspiranten@odomaasland.nl 
 
tel: 0614606238 
 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
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Wedstrijdprogramma zaterdag 18 mei 

31626 ODO B1 - Dubbel Zes B1 Aanvang 14:30 

Coach Frits Van M Aanwezig 13:30 

Heren Cas, Sam B, Twan R Scheidsrechter Kees P 

Dames Liza, Marit, Sam Z Veld 2a1K40 

Reserves Anouk H, Britt, Stef, Thijs M 

Afwezig Jordi, Fenne 

  

58877 Die Haghe B2 - ODO B2 Aanvang 11:15 

Coach Willem V, Wouter G Vertrek 10:00 

Heren Ivo, Kevin, Stef, Thijs M Chauffeurs Thijs M, Kevin, 

Brigit 

Dames Anouk H, Brigit, Britt, Milou P, Roos H Veld 1K40 

Afwezig Karlijn Baambruggestraat 10, 2546SK s-

Gravenhage 

  

57601 ODO C1 - Valto C3 Aanvang 12:00 

Coach Martijn V Aanwezig 11:15 

Heren Kobus, Sem T, Toine W, Toine S Scheidsrechter Mark Z 

Dames Aimee, Annemijn, Bente, Iris P, Iris de 

B, Madeleine, Nina V 

Veld 1K40 

Afwezig Nathan 

 

 

  

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
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57466 ODO C2 - WION C2 Aanvang 11:00 

Coach Isa , Daphne W Aanwezig 10:30 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Mark Z 

Dames Amberly, Dana V, Florine, Kim M, 

Sanne R, Tess van de B 

Veld 1K40 

  

31278 Maassluis D1 - ODO D1 Aanvang 10:00 

Coach Nikki H, Lennart M Vertrek 09:20 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Veld 1K40 

Dames Abigail, Dana E, Demi B, Dieke, Nikki S Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 

RD Maassluis 

Opmerkin

g 

Op de fiets. 

  

55880 Valto D4 - ODO D2 Aanvang 09:15 

Coach Cynthia, Celine Vertrek 08:30 

Dames Birke, Ciara, Diana T, Dominique, Eva 

S, Evi R, Lynn, Naomi, Nienke, Noor V, 

Pascale, Ruth P 

Chauffeurs Birke, Lynn, 

Noor V, Pascale 

 Veld 2K40 

 Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, 

De Lier 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.kpmaasland.nl/
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Van de Technische commissie - volgend seizoen....! 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer van start gegaan.  
ODO moet voor 27 mei aangeven met hoeveel teams en op welk niveau we komende seizoen op het 
veld en in de zaal aan de competitie wil deelnemen.  
 
Wij hopen uiteraard dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging 
en daarom ook volgend seizoen lid blijven! 
Degenen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen, worden vriendelijk doch dringend 
verzocht om dit z.s.m. te doen (zodat we er bij het opgeven van de teams al rekening mee kunnen 
houden).  
Opzeggingen kunnen worden gericht aan secretaris@odomaasland.nl.  
De uiterste datum van opzegging bij ODO is 1 juni. In verband met de opgave van het aantal teams aan 
de bond verzoeken we je vóór 20 mei op te zeggen.  
Indien je na 1 juni nog opzegt, hou er dan rekening mee dat je toch de contributie voor het nieuwe 
seizoen verschuldigd bent.  
 
Als je erover twijfelt of je nog wilt blijven spelen volgend jaar, of vragen/verzoeken hebt m.b.t. de nieuwe 
teamindelingen of andere zaken aan ons kwijt wilt, stellen wij het op prijs als je z.s.m. contact opneemt 
de Technische Cie., in dit geval Helen Vermeer en/of Rob vd Hak.  
 
De meeste senioren en junioren spelers hebben al wat kenbaar gemaakt in antwoord op de door ons 
onlangs toegezonden email m.b.t. plannen voor volgend seizoen. De door hen aangevraagde 
gesprekken zullen worden ingepland zodra er wat meer kaders voor de opstellingen bekend zijn. 
 
Namens de Technische Cie., 
Helen Vermeer ws_sen@odomaasland.nl 
Rob van der Hak robvanderhak@yahoo.com 

 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 

ODO E1 - Fortuna/Delta Logistiek E1 (10-11) 

Toppers van de E1, Er stond een leuke wedstrijd op het programma afgelopen zaterdag; we mochten 
spelen tegen Fortuna E1! Bij de training hebben we geoefend op de snelle beweging naar binnen, als 

we de bal naar de insnij gooien. Dan kan geen één verdediger ons tegenhouden. Nu nog de taak aan 
ons om dit in de wedstrijd te gebruiken om veel goals te scoren. Helaas kon Noah niet met ons 
meedoen, hij was nodig bij de D1. Wij hebben van een betrouwbare bron gehoord dat je het erg goed 
gedaan hebt. Erg mooi om te horen! Gelukkig wilde Minke bij ons reservezitten, heel fijn! In het praatje 
voor de wedstrijd hadden we het erover dat we vandaag het beste uit onszelf wilden gaan halen. Spelen 
als een kampioen, voor niemand bang hoeven zijn! Zo gingen we ook de wedstrijd in. We speelden  

mailto:secretaris@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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makkelijk rond, zetten vaak een goede insnij neer en we hadden kansen genoeg! Ik heb veel mooie 
goals voorbij zien komen en heb ook een hard applaus van het publiek gehoord voor jullie! Het was een 
erg leuke en spannende wedstrijd om naar te kijken, waarbij de ene keer Fortuna voorstond en de 

andere keer wij weer. Eigenlijk is maar één moment dat je voor moet staan en dat is als de 
scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd fluit. Helaas lukte ons dat net niet. Het voelde een beetje 
zoals bij Ajax, zo dichtbij maar net niet gewonnen. Na de wedstrijd merkte we dat de teleurstelling groot 
was, maar dat is helemaal niet erg en ook heel logisch. We hebben nog een kans om Fortuna terug te 

pakken, en daar zullen we weer heel hard voor moeten werken! Maar één ding is duidelijk, we hebben 
gezien dat we kunnen spelen als kampioenen en dat we kunnen winnen. Diana en ik zijn supertrots op 
jullie! Volgende week spelen we weer tegen Valto, dus dat belooft ook weer een mooie wedstrijd te 
worden. Publiek, erg bedankt weer voor het positieve geluid dat jullie elke week laten horen, daar 
hebben we wat aan! Diana en Martijn 

ODO E2 - Weidevogels E1 (16-6) 

Zo, na wat vrije tijd en een super leuk kamp weer de wei in, ditmaal tegen een voor ons onbekend 
Weidevogels. Sommigen van ons waren nog een beetje onder de indruk van de superspannende 
wedstrijd van de E1, dat nipt verloor. Juliette kon er helaas niet bij. Na een kort praatje gewoon de 
wedstrijd in met herhaling van de afspraken. Jullie zetten direct de juiste toon door heel veel druk te 
zetten bij balbezit van de tegenstander. Waardoor we weer veel balbezit heroverden. De voortzetting 
van dat bal heroveren ging meestal goed, daar waar het niet goed ging, waar we kleine foutjes maakten, 
profiteerde Weidevogels met een snelle uitbraak en goal. Maar, jullie speelwijze is zo dat we heel veel 
kansen kregen, over alle 4 spelers. En wat opviel is dat jullie steeds meer leren te zien 'of er iemand 
beter staat', en vooral ook de technisch mooie schoten. Met een 'rustig hoofd'. Dat belooft nog wat. 

Uitslag 16-6, dat zegt ook wel wat. We gaan weer lekker verder werken aan de puntjes die nóg beter 
kunnen... Op de training!   Tot dinsdag, Sam en Rob 

Avanti/Flexcom E5 - ODO E4 (5-11) 

Drukke week voor de E4. Zo ons kamp zat er weer op en na de vakantie mochten we eindelijk weer een 
wedstrijd spelen. Door het verplaatsen van de wedstrijd van voor de vakantie naar de woensdagavond 
begon nu onsseizoen. De eerste wedstrijd is tegen de Meervogels E1 dus een sterke tegenstander. We 
begonnen de wedstrijd vol goede moed maar we kwamen niet lekker in ons spel waardoor we achter de 
tegenstander aan liepen. Het was een lastige wedstrijd waar we energie te kort kwamen na de week 
kamp en de lange woensdag middag en deze wedstrijd hebben we verloren met 2-6. Wende bedankt 
dat jij er 2 heb in gegooid waardoor we van de nul af zijn ;-) De tweede wedstrijd is uit tegen Avanti E5. 
We missen helaas Sven nog steeds door ziekte en hopen dat hij snel weer de oude is om weer lekker 
met ons mee te spelen. Vandaag moeten we dus alle 4 aan de bak geen invaller dus een hele wedstrijd 
voor ons allemaal. Na een korte warming up en peptalk van de coaches die gelukkig toch mee mochten 
begonnen we aan de wedstrijd. Het begon alleen niet zo erg goed :-(( boem 1-0 boem 2-0 achter !! ohh 
nee niet weer net zoals een woensdag toch. Maar daar kwam Eva met de opening van ons 2-1.Jeetje 
wat kregen we veel kansen en wat was de korf een rot korf 5 ballen die er weer uit rollen.  

http://www.biesheuvelsport.nl/
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Hoe we ook ons best deden hij wilde er echt niet in ook de 2 strafworpen die ik mocht nemen gingen 
mis. Dat kwam door de zon zullen we maar zeggen. Maar toen helaas boem daar was avanti weer 3-1 
na de eerste helft en dus rust. De tweede helft kwamen we eindelijk een beetje los boem daar is Floris 
met de eerste en snel gevolgd door Brent met 2 doelpunten. jeetje fijn die zon in onze rug. Nu stonden 

we ineens voor 3-4 maar van korte duur 4-4 werd het al weer snel. Ok! daar kwam ik weer met de 4-5 
en helaas dacht avanti dat kunnen wij ook 5-5 aan het einde van het 3e kwart. We kwamen op stoom en 
gingen er in de laatste 10 minuten vol voor. Boem daar begon Brent met zijn 3e doelpunt gevolgd door 
mij waardoor we op 5-7 kwamen. Oeps van achter verdedigen mag niet eva normaal doe ik dat. Dus nu 
een strafworp voor avanti, raak :-( maar helaas afgekeurd de scheidsrechter had nog niet gefloten, 
poging 2 en mis zoef. We speelde heel goed rond en door het snelle spel liepen we heel veel vrij en 
kregen we vele kansen die we niet altijd even snel wisten om te zetten in een doelpunt. Maar door dit 
spel kwam Eva ook los en BOEM nog en nog een 5-9 toppers!! zijn wij en snel weer verder op zoek naar 
nog een doelpuntje en daar kwamen de nummer 10 en 11 aan door mij gemaakt. Eindstand 5-11 en wat 
hadden we een lol en wat speelde we lekker samen, helaas wist Merel de korf niet te raken. Op naar de 
volgende wedstrijd groetje Floris 

PUPILLEN E &  F 
 
Op een heerlijke zonnige zaterdag werd er gekorfbald . Dommige teams verloren en sommige teams 
wonnen met grote verschillen. Maar bij de F4 en E1 was het heel erg spannend. As zaterdag spelen 
weer alle teams. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma zaterdag 18 mei 

  

53716 Valto E1 - ODO E1 Aanvang 10:00 

Coach Diana E, Martijn M Vertrek 09:15 

Heren Duncan, Noah Chauffeurs Tess B, Pien G 

Dames Lotte, Pien G, Tess B Veld 1b1K24 

 

Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier 
 
 
 
 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.nexans.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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53704 ODO E2 - ONDO (G) E1 Aanvang 11:00 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 

Heren Frodo, Tijn Veld 2a1K40 

Dames Juliette, Minke, Romae 

  

53470 ODO E3 - Meervogels/Física E3 Aanvang 10:00 

Coach Liza, Marit Aanwezig 09:30 

Heren Jordy, Tim B Scheidsrechter Femke 

Dames Bo, Olivia , Senna, Wende Veld 1K40 

  

53469 Phoenix E3 - ODO E4 Aanvang 10:00 

Coach Gysa, Marieke Vertrek 08:55 

Heren Brent Chauffeurs Brent, Merel 

Dames Eva V, Fleur B, Merel Veld 5K24 

Afwezig Sven N Van Doornenplantsoen 20a, Zoetermeer 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

53563 Excelsior (D) E4 - ODO E5 Aanvang 12:30 

Coach Ronald Vertrek 11:35 

Dames 
Donna, Ilse K, Ilse van de K, 
Robin, Wende 

Chauffeurs Robin, Ilse K 

Afwezig Sanne H Veld 2K24 (exc) 

 
Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft 

  

51541 ODO F1 - ONDO (G) F1 Aanvang 11:00 

Coach Jakomijn, Anouk H Aanwezig 10:30 

Heren Benjamin, Thijmen Scheidsrechter Daniëlle 

Dames Emma B, Feline, Lieke Veld 2a1K40 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ntk.nl
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63826 

 
Meervogels/Física F1 - ODO F2 

 
Aanvang 

 
09:00 

Coach Jenny, Laura P Vertrek 08:05 

Heren Youp Chauffeurs Ilse van de K, Youp 

Dames Feline, Ilse van de K, Junaylee, Sofie Veld 1aK60 

Afwezig Tjerk S 
Vernède Sportpark, Dr. J. W. Paltelaan, 2712 
PW, Zoetermeer 

Opmerking 
gelijk terug zodat feline met haar 
eigen team kan mee doen 

Let op: reserveshirts nodig 

  

51307 Dijkvogels F3 - ODO F3 Aanvang 09:30 

Coach Jaline, Suzan Vertrek 08:55 

Heren Aron S Chauffeurs Anne, Maud G 

Dames 
Anjali, Anne, Maud G, Noelle-Sophie, 
Sophie 

Veld 4K24 

 
Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk 

 
Let op: reserveshirts nodig 

  

51449 ODO F4 - KVS/Maritiem F3 Aanvang 10:00 

Coach Barbara S Aanwezig 09:40 

Heren Bas B, Mees Scheidsrechter Jelle 

Dames Fleur G, Frederique, Iris B, Roos K Veld 1K40 

  

 
 

Van de Technische commissie - volgend seizoen....! 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer van start gegaan.  
ODO moet voor 27 mei aangeven met hoeveel teams en op welk niveau we komende seizoen op het 
veld en in de zaal aan de competitie wil deelnemen.  
 
Wij hopen uiteraard dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging 
en daarom ook volgend seizoen lid blijven! 
Degenen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen, worden vriendelijk doch dringend 
verzocht om dit z.s.m. te doen (zodat we er bij het opgeven van de teams al rekening mee kunnen 
houden).  
Opzeggingen kunnen worden gericht aan secretaris@odomaasland.nl.  
De uiterste datum van opzegging bij ODO is 1 juni. In verband met de opgave van het aantal teams aan 
de bond verzoeken we je vóór 20 mei op te zeggen.  

mailto:secretaris@odomaasland.nl
http://www.lrombout.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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Indien je na 1 juni nog opzegt, hou er dan rekening mee dat je toch de contributie voor het nieuwe 
seizoen verschuldigd bent.  
 
Als je erover twijfelt of je nog wilt blijven spelen volgend jaar, of vragen/verzoeken hebt m.b.t. de nieuwe 
teamindelingen of andere zaken aan ons kwijt wilt, stellen wij het op prijs als je z.s.m. contact opneemt 
de Technische Cie., in dit geval Helen Vermeer en/of Rob vd Hak.  
 
De meeste senioren en junioren spelers hebben al wat kenbaar gemaakt in antwoord op de door ons 
onlangs toegezonden email m.b.t. plannen voor volgend seizoen. De door hen aangevraagde 
gesprekken zullen worden ingepland zodra er wat meer kaders voor de opstellingen bekend zijn. 
 
Namens de Technische Cie., 
Helen Vermeer ws_sen@odomaasland.nl 
Rob van der Hak robvanderhak@yahoo.com 
 
 

Team van de Week : Alle kinderen van de E! 
 
Zaterdag 18 mei speelt ODO 1 thuis tegen ZKC. Dit belooft een leuke wedstrijd te worden, want ODO 
staat 3 punten boven ZKC. Hierbij kunnen ze de hulp en aanmoediging van alle supporters én het Team 
van de Week weer hard gebruiken. Degene die ODO 1 op 18 mei zo hard mogelijk mogen aanmoedigen 
zijn alle kinderen van de E! De wedstrijd start om 16:00, dus als jullie om 15:30 aanwezig zijn hebben 
jullie nog alle tijd om je te laten schminken en voor te bereiden! 
 
Daarnaast zijn er ook weer lootjes getrokken voor de PUPIL van de week! Aankomende week is dat .. : 
 
Robin van der Hoeven uit de E5 !! 

 
Gefeliciteerd! Jij zal komende zaterdag tijdens de wedstrijd van ODO 1 extra in het zonnetje gezet 
worden. Alvast heel veel plezier allemaal en namens ODO 1 bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robvanderhak@yahoo.com
http://www.fransdeherder.nl/
http://www.ey.com/NL/NL
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KANGOEROEKLUP 
 
KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 

 

http://www.trefpuntmaasland.nl/
http://www.ejvandermeer.nl/
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